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  .כד �ד מועד קט�

  ?איזה דברי� עושה אבל בשבת כדי להראות שאינו נוהג אבלותלשמואל 

  

  רשות   חובה  

  , פריעת הראש � פ .א
 כעטיפת ישמעאלי�מעוט�שלא יהיה 

1
  

 ,  נעילת הסנדל�נ 
  שרשאי לנועלו בשבת 

שרשאי לשמש בשבת,  תשמיש המטה�ת  שלא יראה קרע בגדו ,  חזרת קרע לאחוריו�ח  .ב
2

 

 רחיצת ידי� ורגלי� ערבית�ר   שלא להשאירה כפויה,  זקיפת המטה�ז  ג
3

  

  

  

הא� הקרעי� האלו מתאחי�, אבל על אב וא� שהחלי� את בגדיו וקרע ג� אות�
4

?  

  

  ?הא� מתאחי�  

  אבוה דרב אושעיא  אי� מתאחי�  חד אמר
  מתאחי�   וחד אמר  ובר קפרא

  

                                                           

1
אכ� רב חולק ,  שכל עטיפה שאינה כעטיפת הישמעאלי� אינה עטיפה�ל הכי "ודוקא שמואל ס 

וי הראש ולא ניכר כיסיש הרבה אנשי� שהולכי� ב � וכיו� שכ� ,העיקר שיעטו� את הראשל ש"וס
יוחנ� שדוקא מי שאי� לו מנעלי� ברגליו בשבת ' יעקב אמר ר' עוד אמר ר. שמראה אבלות בשבת

 . בזה סגי להראות שאינו אבל� אבל מי שיש לו מנעלי� ברגליו ,הוא זה שחייב לפרוע את ראשו
2

, ואסור אבל בתשמיש המטה בשבת �נ� לקמ� בסוגיא פסק שדברי� שבצינעה נוהג יוח' אכ� ר 
  .דכ� פסק בהלכות גדולות) ה הכי"בד(' והביאו התוס

3
' וכתבו התוס. דהיינו שבליל שבת יכול לרחו� פניו ידיו ורגליו במי� חמי� שהוחמו קוד� שבת 
ד "לי� רשות באבל הוא כמדיש מפרשי� דהא דאמר הכא דרחיצת ידי� ורג, )ה ושמואל"בד(

ל שהיא מצוה ג� באבל היא "אבל לרב נחמ� דס, שרחיצת ידי� ורגלי� לכבוד שבת היא רק רשות
שג� באבל אינו חובה לרחו� ידיו ורגליו כדי להראות שאינו ' שכוונת הגמ, וכתבו לחלוק. מצוה

 .אבל מדי� שבת שפיר יתכ� שזה מצוה, אבל אלא בזה הוא רק רשות
4

אכ� עיקר הקריעה היא דוקא בשעת חימו� , מה שקורע על אביו ואמרו אינו מתאחה לעול� 
שבכל שעה שיכול להתחמ� ולהצטער על מתו , ה וכל"בד' או לפירוש התוס(דהיינו בשעת המיתה 

 אלא חימו�וקרעי� אלו לא קרע� בשעת , )לזמ� מרובה'  חשוב שעת חימו� אפי�י זיכרו� מתו "ע
בזה נחלקו ו, את הבגדי� וקרע שלא מעיקר הדי� אלא משו� כבוד אביו ואמוכ כשהחלי� "אח

 .כדלהל� הא� קרעי� אלו מתאחי� או אינ� מתאחי�
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  :מועד קט� ד� כד

  ?כיצד די� קבורת תינוק

  

  ב� שנה ומעלה  עד שנה' מב� ל יו� מלידתו' תו� ל  

נישא בחיק  כיצד יוצא להקבר
1

יוצא בדלוסקמא  
2

  יוצא במטה:ק"לת  
 אינו יוצא:ע"לר

3
  

סגי בשלשה  הא� צרי� עשרה
4

  צרי� עשרה  צרי� עשרה  

 עומדי� עליו בשורה ואומרי�
 ברכת אבלי� ותנחומי אבלי�

אי� אומרי�
5

  אומרי�  אומרי�  

  

  ?גיל מספידי� את הקט�מאיזה 

  

  בני עשירי�  בני עניי� ובני זקני�  

מבני שלש ומעלה  ישמעאל' מאיר בש� ר' ר
6

  מבני חמש ומעלה  

  מבני שש ומעלה  מבני חמש ומעלה וכ� פסק רב גידל , יהודה' לר

  

                                                           

1
 . אלא יכול להוציאו על ידיו דהיינו בחיקו, כלומר אי� צרי� להוציאו במטה או בארו� 
2

אלא בגדולה , חר באד� א�יהודה שלא בדלוסקמא קטנה הניטלת בכת� ' ואמר ר, היינו ארו� 
 .דצרי� לכבדו,  דהיינו בידי� של שני בני אד��הניטלת באגפיי� 

3
כ "או כשהוא ב� שנתי� ג. ורק א� אבריו גדולי� ונראה כב� שנתי� אז מוציאי� אותו במטה 

 .שאבריו נראי� כשל ב� שנה' צרי� להוציא אותו במטה אפי
4

אבל לא להיפ� איש , ה אחת ושני אנשי�אש'  ושלשה אלו לא חייב שיהיו כול� זכרי� אלא אפי
אבא שאול חולק . דאסור לאיש אחד להתייחד ע� שתי נשי�, אחד ושני נשי� כדי שלא יהיה יחוד

כיו� שבשעת אבילות  �ואי� חוששי� באותה שעה ליחוד , באיש אחד ושתי נשי�' וסובר שאפי
 .טרודי� בצער�

5
ואמרו דנהי , וחלקו עליו. א כלו לו חדשיו שמיירי בל,י"בש� רש) ה ואי�"בד(' כתבו התוס 

ולכ� אי� אומרי� עליו ג� , מאי� מחירי� עליו כל כ� לצערו"מ, דמתאבלי� עליו כדכלו לו חדשיו
  .ברכת אבלי�

6
הוא ובניו בעני אי� שמחה אחרת אלא מכיו� של, הוא, והטע� שבבני עניי� מקדימי� להספיד 

  . בגיל קט�ולכ� מספידי� אות� כבר, מצטער בה� הרבה


